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É nos tórridos meses de verão que o descortiçamento acontece. Por 
esta altura o montado é invadido por ranchos de homens para darem 
início à extração da cortiça. Trabalho árduo, que exige  conhecimento 
e muita perícia da parte de quem o executa. Por esta razão é das 
tarefas mais bem pagas do setor agrícola e a classe dos tiradores de 
cortiça muitas vezes apelidada de “elite” dos trabalhadores agrícolas 
especializados. 
AA precisão e delicadeza no manejar do machado de gume curvo é 
fundamental para que a separação da cortiça da árvore seja feita sem 
danificar a mais delicada e sensível parte do sobreiro, o chamado 
entrecasco. A primeira tirada, a desbóia, é feita quando o sobreiro tem 
cerca de 25 anos de idade. As seguintes são entrevaladas por 
períodos de 9 anos.
TTodo o processo obedece a uma organização tradicional e respeita 
uma hierarquia. Cada um tem a sua função: o capataz, os tiradores, 
os carregadores e os empilhadores. Aos tiradores de cortiça é 
requerida uma grande agilidade para trepar às árvores e o equilíbrio 
necessário à sua função. Além disso, a atividade exige destes homens 
força física, por forma a, depois de feito o corte, e respeitando a 
espessura da cortiça,  conseguirem alavancar e despegar a cortiça em 
prpranchas.
Trabalho sazonal, ainda hoje é considerado, pelas características que 
mantém, uma atividade violenta e difícil. No presente bimestre  de 
maio/junho chamamos a atenção, por meio de alguns objetos, para o 
tirador de cortiça, também apelidado de corticeiro, evidenciando as 
exigências do seu labor no montado.

As peças expostas foram doadas por Joaquim Manuel Cota, Heraldo 
Bento, Emerciana Perpétua Cota, Francisco Vasconcelos e Maria do 
Rosário Carvalhosa.

1 - Cocho grande e cocho miniatura
2 - Contrato de venda de cortiça de 1898 (Fundo Monte da Barca)
3 - Barril para transporte de líquidos
4 - Machados de descortiçamento


